
Voor gebruik met
Stovax Riva Vrijstaande, 

Vrijstaande Riva Studio 500, 1, 2 & 3,  
Vision, View, Yeoman CL & een assortiment 

Gazco-apparaten
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Gebruikshandleiding Installatie en Onderhoud

BELANGRIJK
Lees deze instructies zorgvuldig door samen met de juiste instructies.

Er dient met zorg met de haard omgegaan te worden om verwondingen of 
beschadigingen aan de haard te voorkomen.

Stovax vrijstaande bank
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*OPMERKING: Een achtervoegsel van HT geeft aan dat het gaat om  een product met een verpakking die  
voldoet aan de ISPM15-vereisten.

Installatie met een GAZCO-apparaat:
Een aantal van deze banken kunnen ook samen met verschillende GAZCO-apparaten gebruikt worden. Deze producten worden met hun 
eigen specifieke installatiehandleiding voor een bank geleverd. Dit is te vinden in de relevante Gebruiks- en Installatiehandleiding.

Van toepassing op de volgende modellen:

Model
Riva Vrijstaande Vrijstaande  

Riva Studio Riva Vision View Yeoman CL

F40 F66 F76 500 1 2 3 Klein Midi Middel 3 5 8 3 5 8

RVACB45BHT*  - - - - - -   -   -   -

RVACB100BHT*      - -         

RVACB120BHT*       -         

RVACB140BHT*       -         

RVACB180BHT*       -         

RVACLB45BHT  - - - - - -   -   -   -

RVACLB100BHT*      - -         

RVACLB120BHT*       -         

RVACLB140BHT*       -         

RVACLB180BHT*                
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Productcode Productomschrijving Breedte (W) Hoogte (H) Diepte (D)
RVACB45BNL Riva Bank - 450 Breed 450 350 420
RVACB100BNL Riva Bank - 1000 Breed 1000 350 420
RVACB120BNL Riva Bank - 1200 Breed 1200 350 420
RVACB140BNL Riva Bank - 1400 Breed 1400 350 420
RVACB180BNL Riva Bank - 1800 Breed 1800 250 465
RVACLB45BNL Riva Bank Laag - 450 Breed 450 250 420
RVACLB100BNL Riva Bank Laag - 1000 Breed 1000 250 420
RVACLB120BNL Riva Bank Laag - 1200 Breed 1200 250 420
RVACLB140BNL Riva Bank Laag - 1400 Breed 1400 250 420
RVACLB180BNL Riva Bank Laag - 1800 Breed 1800 350 465

Installatie-Instructies
Afmetingen van de Bank
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Paklijst

 • Gebruiksvoorschriften
 • 3 x Boorsjablonen*
 • 4 x M6 x 90 Slotbouten
 • 4 x M6 Sluitringen
 • 4 x M6 Moeren
 • 2 x Nr.8 Hexgonale slotbouten
 • 2 x Keilbouten
 • 5 x Viltkussentjes*

Benodigd Gereedschap

 • 10mm A/F Moersleutel
 • 13mm A/F Moersleutel
 • Hamer
 • Priem
 • Boormachine met:
     • Ø8mm steenboor
     • Ø8mm staalboor
     • Pozidrive hulpstuk

1. Installatie - Alle modellen

 Zorg ervoor dat de haard of de bank geen krassen oploopt 
wanneer er een apparaat aan bevestigd wordt. Leg er 
daar waar mogelijk een zachte beschermingslaag onder. 
Wanneer het verplaatst moet worden, til het apparaat dan 
op - Niet verschuiven, om krassen te voorkomen.

1.1 Positioneer de bank in uw haardstede en markeerde twee 
belangrijkste plaatsen op de loer.

1

Detail A

A

A

1.2 Verwijder de bank en boor de twee gemarkeerde plekken 
met een Ø8mm boor tot 50mm diep.

Ø8mm

2

1.3 Druk er de nr. 8 keilbouten in.

nr. 8 Keilbout

Ø8mm Gat

3

1.4 Draai er de nr. 8 slotbout in en houdt een tussenruimte van 
5mm open, gemeten vanaf de vloer.

nr. 8 Slotbout

5mm opening

44

Afhankelijk van het model van het apparaat dat op de bank 
geplaatst moet worden, ga verder naar:

Sectie 2. 
Riva Vrijstaande (RVF40CNL, RVF66NL & RVF76NL)

Sectie 3. 
Riva Vision (RVN-SMW/MNL, RVN-MIDW/MNL, RVN-MEDW/MNL) 

View (VW3-MF1NL, VW5-W1/MF1NL, VW8-W1/MF1NL)
Yeoman CL (YM-CL3MF1NL, YM-CL5W1/MF1NL,  

YM-CL8W1/MF1NL)

Sectie 4. 
Riva Studio Vrijstaande (RVFST-500NL, RVFST-1HTNL,  

RVFST-2HTNL, RVFST-3HTNL)

* Niet vereist voor Riva Visions, Vrijstaande Studios, View of Yeoman CL

Installatie - Alle Modellen
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2. Installatie
- Riva Vrijstaande

2.1 Schuif de bank over de slotbouten en draai aan. Positioneer 
het boorsjabloon voor de haard.

5

2.2 Markeer de boorplekken met een priem.

6

2.3 Boor vier Ø8mm gaten. Rechtstreeks door beide kanten.

7

2.4 Verwijder de achterste afdekplaat van de haard.

8

2.5 Til de afdekplaat van de haard af.

9

2.6 Verwijder eerst alle interne delen van de haard en verwijder 
de deur. Leg de haard met de voorkant naar beneden zodat 
de verf niet beschadigd wordt. Bevestig de viltkussentjes op 
iedere hoek van het onderstel.

Viltkussentjes

10

Riva Vrijstaande - Installatie-Instructies
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2.7 Positioneer de haard op de bank.

11

2.8 Verwijder de aslade en steek de twee slot bouten in de 
voorste openingen, bevestig hen met de meegeleverde 
moeren en sluitringen.

M6 X 90mm Slotbout

M6 Moer
M6 Sluitring

12

2.9 Herhaal stap 2 - 8 voor de achterste openingen.

13

2.10 Breng de bovenste afdekplaat opnieuw aan.

14

2.11 De achterste afdekplaat, de interne delen en de deur weer 
bevestigen.

15

2.12  Voltooi de installatie.

16

 BELANGRIJK
 Controleer of deze opstelling veilig is. Open de deur van 

het apparaat en controleer of het niet naar voren kan 
kantelen.

Installatie-Instructies - Riva Vrijstaande
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3. Installatie
- Riva Vision, View & Yeoman CL 

 LET OP: Er is geen boorsjabloon voor deze installatie 
nodig. Gebruik het apparaat om de positie te markeren, 
zie 3.2.

3.1 Schuif de bank over de slotbouten en draai aan.

17

3.2 Positioneer het apparaat op de gewenste plek op de 
bank en zorg ervoor dat het oppervlak van de bank 
niet beschadigd wordt. Markeer de positie van de twee 
bevestigingsgaten op de bevestigingspunten van de haard.

Bevestigingsgaten op de 
bevestigingspunten

18

3.3 Alleen Vision: Als er een glazen plint gebruikt wordt, geef 
de twee gaten dan op de plintsteun aan.

Plintsteun

19

3.4  Boor twee Ø8mm gaten. Rechtstreeks door beide kanten.

20

3.5  Steek er de twee meegeleverde slotbouten in. Bevestig 
deze met de meegeleverde moeren en sluitringen.

Slotbout

M6 Moer

M6 Sluitring

21

3.6  Voltooi de installatie.

22

 BELANGRIJK
 Controleer of deze opstelling veilig is. Open de deur van 

het apparaat en controleer of het niet naar voren kan 
kantelen.

Vision, View & Yeoman CL -Installatie-Instructies
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2. Installatie
- Riva Studio Vrijstaande

 LET OP: Er is geen boorsjabloon voor deze installatie 
nodig. Gebruik de buitenkant van het apparaat om de 
positie aan te geven, zie 4.3.

4.1 Schuif de bank over de slotbouten en draai aan.

23

4.2 Schuif de binnenste kast uit de buitenste behuizing:
 Open de deur.

 Volg de Riva Studio Vrijstaande gebruikshandleiding, 
Installatiehandleiding, Hoofdstuk 2- 6 voor het 
verwijderen van de deur en de interne componenten 
(houtblokbescherming, bakstenen, schotten, enz).

 Scheid de binnenste kast van de buitenste kast zoals 
aangegeven in Installatiehandleiding, Hoofdstuk 1.

4.3 Positioneer de buitenste kast op de bank en zorg ervoor 
dat het oppervlak van de bank niet beschadigd wordt. 
Geef de positie van de vier bevestigingsgaten aan de 
onderkant van de haard aan.

 Als het apparaat tegen de rand van de bank geplaatst 
wordt, dient er een speling van 50 mm aangehouden te 
worden, zie Figuur 24.

50mm 
min

50mm 
min

24

Bevestigingsgaten

4.4  Boor twee Ø8mm gaten. Rechtstreeks door beide kanten.

25

4.5  Steek er de vier meegeleverde slotbouten in. Bevestig deze 
met de meegeleverde moeren en sluitringen.

Slotbout

M6 Sluitring 
& Moer

26

4.6  Schuif de binnenste kast weer in de buitenste behuizing en 
plaats de interne componenten weer terug.

27

4.7  Voltooi de installatie.

 BELANGRIJK
 Controleer of deze opstelling veilig is. Open de deur van 

het apparaat en controleer of het niet naar voren kan 
kantelen.

Installatie-Instructies - Riva Studio Vrijstaande
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5. Schoonmaken en Onderhoud
  

De Stovax-banken zijn een met een poeder gecoat product, 
dit betekent dat de coating sterker is dan normale verf, maar 
helaas niet gerepareerd kan worden als er een kras op zit.

 Maak de bank schoon met een vochtige, zachte doek.

Alle Modellen - Schoonmaken en Onderhoud
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